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Studio hubnutí, 
kosmetiky a relaxace

Mladoboleslavská 425
aut. zastávka D stojnické domy
197 00 Praha 9 - Kbely
tel.: 777 858 647
e-mail: dana@beija  or.cz 
http://www.beija  or.cz

• nová liposukce kryolipolýza

• kosmetika pomocí tlaku kyslíku 
místo botoxu, trvalá epilace, 
omlazení, odstran ní pigmento-
vých skvrn, žilek a akné

• relaxace, posílení imunity, 
zmírn ní bolesti zad a kloub , 
lé ení migrény a lupénky

Po – Pá  9.00 – 18.00 
So – Ne  po domluv

KRYOLIPOLÝZA – 990,- K
 – zmražení tukových bun k navždy!

OXYJET STAR – 990,- K
 – omlazuje pokožku a lé í aknéA
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DROGERIE, BARVY  LAKY

MALÍ SKÝCH NÁT R  PRO INTERIÉRY

FASÁDNÍCH BAREV A OMÍTEK

VODOU EDITELNÝCH BAREV 
NA D EVO A KOV

DÁLE DOVÁŽÍME P ÍMO Z N MECKA PRACÍ PRÁŠKY A AVIVÁŽE
 ZNA EK PERSIL, ARIEL, LENOR, WEISSER RIESE, 

KOSMETIKU NIVEA A.J.

PRAHA 9  Železnobrodská 148/21
Tel./fax: 286 854 353; mobil: 606 829 159

obchod@hitcolor.cz;  www.hitcolor.cz

FIRMÁM POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY
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Na „začarované“ propojce Polaneckého byl spuštěn po 
naby   právní moci zkušební provoz, jehož dopad má vliv 
především na  provoz v centru. Je třeba zdůraznit, že naše 
MČ nebyla investorem a tudíž nezodpovídá za zdržení při 
spuštění provozu. Důležité však je, že se již jezdí a propojka 
plní svůj úkol obchvatu centra Kbel před těžkou nákladní 
dopravou. V návaznos   na tuto stavbu jsme s obavami 
sledovali spuštění Vysočanské radiály. Očekávali jsme, 
zda si řidiči nebudou přes Satalice a Kbely krá  t cestu na 
Prosek, ale to se naštěs   nepotvrdilo.
V rámci pravidelného jednání s Odborem městského 
investora vedení městské čás   Praha 19 zdůraznilo své 
trvání na vypsání výběrového řízení v co nejkratším 
možném termínu na rekonstrukci komunikace 
Hornopočenická  tak, aby mohla být zahájena v 
plánovaném termínu letošního roku.
Dalším dlouhodobým úkolem, kterým se Rada opakovaně 
zabývá, je řešení osvětlení zastávky u Leteckých opraven. 
Rada hodlá řešit celý prostor konečné - obra  ště autobusu 
komplexně, a proto pan starosta s panem místostarostou 
navš  vili radní hl. m. Prahy A. Udženiju a projednali 
majetkové vypořádání celého pozemku, který nyní patří 
LOM, aby mohla zaivestovat do rekonstrukce zastávky 
včetně osvětlení a jeho napojení na veřejný systém Prahy. 
Umístění sběrného dvora se komplikuje. S ohledem na 
ekologické zátěže v areálu bývalého PAL a vzhledem k 
podnikatelským záměrům fi rmy Magma, která vlastní 
pozemky v této lokalitě, musíme hledat jinou vhodnou 
lokalitu.
Rada se zabývala zprávou o kontrole vyúčtování veřejných 
fi nančních podpor organizacím působícím svou zájmovou 
či neziskovou činnos   ve Kbelích. Všechny organizace 
řádně fi nanční prostředky vyučtovaly v souladu se 
směrnicí.
Projekt ak  vizačních programů pro seniory se rozbíhá 
o další ak  vity. Kromě pravidelného cvičení jsou v plánu 
taneční, práce s internetem na počítači či rukodělné a 
dovednostní ak  vity.
Bez problémů proběhla inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků MČ Praha 19 a jejích příspěvkových 
organizací. Nyní probíhá vyhodnocovací období a 
sumarizace, jejíž výstupy budou předány MHMP. Souhrnná 
zpráva o inventarizaci bude součás   zprávy o hospodaření 
MČ Praha 19, kterou bude projednávat Zastupitelstvo MČ.
Rada vyhodno  la zavedená bezpečnostní opatření v 

budovách mateřských škol, a to ve spolupráci s ředitelkou 
MŠ a učitelkami, které kladně hodno  ly zvýšenou 
bezpečnost dě  . Byly domluveny pravidelné konzultace či 
případná vylepšení zavedeného systému.
Rada odsouhlasila připojení se k systému tzv. „Veřejná 
služba“, tj. spolupráce s Úřadem práce na zapojení 
nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací v naší 
lokalitě.
Rada uložila odboru místního hospodářství provést 
poptávkové řízení na obnovu nebo opravu pomníků na 
kbelském hřbitově a v Husově parku.
V bytovém domě Rožďalovická 639 byla provedena 
výměna původní poruchové řídící jednotky výměníku 
tepla fi rmou Siemens.
Radnice jedná s MHMP a jejím podnikem Lesy HMP o 
zpřístupnění a rozšíření kbelského přírodního lesoparku. 
Po provedení odstranění čás   oplocení vás budeme o 
rozsahu zpřístupnění informovat.
S ohledem na nárůst zájmových a společenských 
organizací, které žádají městskou část o veřejnou fi nanční 
podporu, a zároveň v návaznos   na platnou legisla  vu 
EU, Rada projednává upravená pravidla pro poskytování 
dotací z našeho rozpočtu tak, aby jejich rozsah a možnos   
přidělení bylo možné projednat spolu při projednávání 
rozpočtu MČ.

Informace ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha 19
Na středu 28. 3. 2012 bylo svoláno další řádné jednání 
Zastupitelstva naší MČ. Hlavním bodem programu bylo 
schválení  rozpočtu na rok 2012. Po projednání, kterého 
se účastnili kromě členů zastupitelstva i občané Kbel, 
byl rozpočet většinou hlasů schválen. Objem výdajů 
letošního rozpočtu v hlavní činnos   činí 68.413  s. 
Kč. Součás   schváleného rozpočtu je také plán výnosů 
a nákladů vedlejší hospodářské činnos  , tj. pronájem 
bytů a nebytových prostor. Dále byl většinově schválen 
rozpočtový výhled a poskytnu   veřejné fi nanční podpory 
zájmovým organizacím, která podléhá kontrole a řádnému 
vyúčtování.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19
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Na slavnostním ceremoniálu dne 15. 3. 2012 byly za účas   radní hl. 
m. Prahy Ing. Evy Vorlíčkové vyhlášeny výsledky krajského kola hl. 
m. Prahy. Městská část Praha 19 získala 2. místo v kategorii nejlepší 
elektronická služba. Za MČ Praha 19 se vyhlášení výsledků soutěže 
zúčastnila místostarostka Ivana Šestáková, JUDr. Josef Nykles a Tomáš 
Buršík.

14. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÝ ERB 

Sdružení Zlatý erb vyhlásilo 14. ročník soutěže Zlatý erb o 
nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Osobní záš  tu nad soutěží převzal Mgr. Ondřej Veselský - 

náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legisla  vu 
a archivnictví. 
Záš  tu ministra pro místní rozvoj České republiky nad 
soutěží převzal Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní 
rozvoj ČR.
Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní 
záš  tu Ing. Fran  šek Dohnal.
Krajská kola vyhlašují kraje ČR.
Soutěž je pořádána jako součást konference ISSS ve 
spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a 
obcí ČR a portálem Města a obce online.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních 
služeb poskytovaných občanům i specifi ckým skupinám 

uživatelů s využi  m internetu a ostatních elektronických 
médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, 
obcích a krajích České republiky. 
Zlatý erb byl oceněn jako fi nalista světové soutěže 
Stockholm Challenge Award a jako vítěz soutěže Český 
zavináč 2011. 

Michal Marel
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Trochu se projdeme obcí. Není 
velká, ale milá. Po procházce se 
vám zlepší celková nálada a je vám 
tak nějak útulno. 
Nepotkali jsme žádné paneláky s asfaltovými rovnými 
střechami, ani žádné výškové stavby. I tady existuje 
nová zástavba, ve středu obce, kolem parku a rybníka, 
ale je postavena s citem. Maximálně dvě patra, domy 
zapadají do původní zástavby. Lze se rozhlédnout kolem s 
úsměvem, aniž by nás něco urazilo. 
Malé obchůdky také zapadají do celkového obrázku. 
Například malinké železářství, kde dostanete opravdu snad 
skoro všechno. Skleničky, talíře, hřebíky, žárovky, prostě 
vše, co je potřeba do normální fungující domácnos  , 
nemusíte naběhat kilometry, jako v hypermarketu. 
Podobně v drogerii….
Místní park má upravené trávníky, keře, no prostě park. 
Zahrada domova seniorů rovněž, je radost vyjít ven. Nikde 
jsem neviděl pohozené papíry nebo odpadky. Jen občas se 
stane, že prostě šlápneme do nějakého toho…. po našich 

miláčcích. No ale   asi nevědí, že jsou ve Kbelích. 
V parku je několik hřišť pro ty nejmenší. Vše, jako nové. 
Natřeno, ošetřeno. Zde máte dokonce možnost připojit se 
na Internet, který zde MČ pořídil zadarmo!!! Pořádají se 
zde také jarmarky, různé závody pro dě   a mnoho jiných 
akcí. Nikdo se nebojí, že se pošlape tráva nebo bude 
způsobena nějaká škoda. Na akcích v parku vystupují na 
pódiu hudebníci, ne   se zlatými slavíky nebo načinčaní 
profesionálové v krojích, které vidíme v televizi. Prostě, kde 
se vzali, tu se vzali, místní pištci, zapískají, zahrají, zazpívají 
lidovku, a nejedna maminka se s miminem v náručí zavr  . 
Tak mi to nějak vehnalo trochu vlhka do očí a proběhly 
mi hlavou vzpomínky na mé mládí… Když navš  víte park 
v pondělí, třeba po jarmarku, je vše uklizeno, čisto, jak je 
to možné??
Zrovna tak v Domově seniorů (jinak DPS) bude možné 
pracovat na internetu v co nejkratší době. Představitelé 

radnice rádi vyslyší a realizuji potřeby zejména té nejmladší 
a nejstarší generace. Mám zde teprve 4-letou vnučku, 
chodí do kroužků zpěvu a do herny v místním rodinném 
centru COBYDUP. A když přijde, umí napočítat anglicky do 
desí  , zná jména některých zvířat a dost rozumí. Hezké, 

že? Teď obec pořádala karneval. Krásné masky, soutěže, 
nejedna babička odložila hůl a šla se vrtět s vnoučetem v 
rytmu muziky. Prostě je to tady hezké. 
Zdá se, že naši radní se snaží svým počínáním napomoci 
k tomu, aby dě   již v útlém věku nacházely smysluplné 
využi   volného času, a za  žit jejich mysl i v mimoškolní 
době. Tak snad nebudou bloumat od ničeho k ničemu 
a jednou tvrdit, že jejich počínání je „průhledné jako 
křišťál“,   a nebudou z nich hulvá  , jako někteří v dnešním 
parlamentu.
A naši senioři? K těm chodívají zástupci radnice dost často, 
poptat se, co potřebují, co je trápí. Mají hlavně fi nanční 
podporu, je jim zapůjčován autobus na různé výlety, 

dostanou občas nějaký ten příspěvek na různé pobyty, 
ozdravné, apod. A proto jsem toto povídání napsal a  
nazval, že Kbely jsou už ve 22 tém stole  .

Vlado Argay, DPS

KBELY, OBEC 22 TÉHO STOLETÍ??
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Vážení spoluobčané Kbel, mám pro 
vás potěšující zprávu. Vedením radnice 
jsem byla pověřená jako garant projektu 
symbolické obnovy kapliček, kterým 
si připomeneme historický význam 
Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi 
procházející územím Kbel. Cílem projektu 
je na místech původně stojících zděných 
kapliček umís  t pamětní tabule s dobovou 
výzdobou a texty. Názvy cest mezi Prahou 
a Starou Boleslaví – Svatováclavská a 
Svatá cesta – v lidovém poje   splývají, a 
ztotožňují se po spojení obou jejich větví 
na Proseku. Prvá z cest, Svatováclavská, 
byla pojmenována na památku přenesení 
ostatků svatého Václava z hrobu ve Staré 
Boleslavi do rotundy sv. Víta na Pražský 
hrad (v r. 938), a druhá, Svatá cesta, 
sloužila poutníkům putujícím uc  t záš  tu 
země České, staroboleslavské Palladium. 
(obr. 1 Palladium) Podrobnější informace 
o historickém významu Palladia a Svaté 
cesty přineseme v příš  m čísle Kbeláku.
Svatá cesta byla využívána až od druhé 
poloviny 17. stole   a lemovalo ji 44 
výklenkových kapliček. Proč právě 44? 
Vycházelo se s Litanie loretánské, souboru 
modliteb, oslavujících a vzývajících Pannu 
Marii, a ta měla 44 zvolání, oslovení. 
Kapličky byly od sebe vzdáleny na délku 
Karlova mostu. Pro stavitele kaplí byla délka 
Karlova mostu, jedné z nejvýznamnějších 
staveb v Království českém, údajem 
především symbolickým, ale přesto je 
zajímavá tato sta  s  ka: v terénu, tam, 
kde je možno rozestupy kaplí ověřit, se 

na jednotlivých úsecích naměří od 440 
do 600 metrů. Za předpokladu, že cesta i 
mezi kapličkami doznala změn, všechny 
tyto údaje v zásadě dobře korespondují s 
číslem 515,76 metrů, tedy dnes uváděnou 
přesnou délkou Karlova mostu, a v součtu 
dávají vzdálenost kolem dvaadvace   
kilometrů, tedy přibližně tolik, kolik 
musíme z vnitřní Prahy do Staré Boleslavi 
ujet automobilem.

Některé kapličky přežily dobu tří a půl 
stole   od svého vzniku do dnešních dnů, 
na mnoha z nich zapracoval nejen čas, ale 
i období nezájmu o duchovní doklady z 
minulých dob. 
Na území Kbel, počítaje kapličkou v ul. 
Hůlkova až po zahradnictví (lesopark za 
dráhou směrem na Vinoř), stávalo celkem 
sedm kapliček, z nichž se do dnešního 
dne dochovala pouze jediná, a to ve 
vojenském areálu (obr. 3). Ostatní kapličky 
ustoupily moderní zástavbě a u některých 
se nedochovaly ani žádné doklady o jejich 
přesném umístění. Z tohoto důvodu bych 
ráda oslovila pamětníky, občany Kbel, 
zda-li si pamatují umístění zejména čtyř 
kapliček označených na mapě červeně. 
Dle historické mapy zaznamenávající 
kapličky na Svaté cestě se jedná o tyto 
lokality:  (obr. 2 Mapa)
1. Mladoboleslavská ul. před OMV
2. ve Vrchlabské ul. nad nynější hasičskou 
zbrojnicí
3. v okolí Lidového domu
4. za lesoparkem/zahradnictvím 

(na mapě kaplička není zaznamenána, ale 
předpokládá se její umístění).

Budeme rádi, potvrdíte-li nám, na kterém 
místě uvedené kapličky stály, případně 
máte-li dobové fotografi e či pohlednice 
k zapůjčení. Vše využijeme pro památku 
a připomenu   si historického významu 
Svaté cesty. Auten  ckou výzdobu kapliček 
s texty se mi již podařilo získat.
Těším se na vaši spolupráci a věřím, že 
společně symbolicky obnovíme tuto 
historicky významnou památku týkající se 
i naší obce pro další generace.

Informace ke kapličkám můžete zaslat 
přímo na e-mail: ivana.zamyslicka@kbely.
mepnet.cz nebo zajít do místní knihovny. 

Ing. Ivana Zámyslická, 
odbor tajemníka

Cílem projektu je na místech původně stojících zděných kapliček 
umístit pamětní tabule s dobovou výzdobou a texty.

ZAHÁJEN PROJEKT REKONSTRUKCE KAPLIČEK
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Ku c   a chvále Boží obci líbezné věnuje Václav Soukup v r. 1867

RENOVACE KŘÍŽE NA HŘBITOVĚ

Vážení spoluobčané, obracíme 
se na vás s prosbou, zda si někdo 
z vás nepamatuje, jaký byl nápis na 
desce umístěné na přední straně 
Kříže s Ukřižovaným na kamenném 
podstavci, který nyní stojí na 
místním hřbitově? Podařilo se nám 

zjistit i ze zápisů z Kroniky obce nápis na zadní 
straně Kříže: Ku cti a chvále boží obci líbezné 
věnuje Václav Soukup v r. 1867. Vzhledem ke 
145. výročí této památky radnice plánuje její 
celkovou renovaci a z tohoto důvodu pátráme i 
po přesném nápise na desce umístěné na přední 
straně Kříže. Předem děkujeme za vaši pomoc. 
Informace k nápisu prosím můžete zanechat 
v místní knihovně nebo přímo napsat na e-mail: 
ivana.zamyslicka@kbely.mepnet.cz

Ing. Ivana Zámyslická,
odbor tajemníka
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Kbelská Městská policie 
mezi dětmi.

MĚSTSKÁ POLICIE  KBELY

Nebezpečným situacím je potřeba hlavně 
předcházet. O to se snaží i komisař Antonín Adámek 
spolu s inspektorem Řeřichou, kteří seznamují děti 
z MŠ Albrechtická zábavnou formou s nástrahami 
dnešní doby. Děti se zde dozví o policejní práci a 
samy se přitom zapojují do rozhovorů, jak se chovat 
v určitých situacích. Na závěr dostávají i dárky, které 
rozšiřují jejich povědomí o dodržování bezpečnosti.  

Michal Marel

OS MP Praha 19
Tauferova 1041 / 2, Praha 19 -Kbely
tel: 286 854 560
mobil. tel: 721 894 660

Vedoucí OS MP: policejní komisař Antonín Adámek
              mobil. tel: 725 707 728, 728 149 056 

 Zástupce:  policejní inspektor Petr Řeřicha
              mobil. tel: 721 894 660

Jednotlivé okrsky MP v působnos   OS MP Praha 19,
strážníci v přímém výkonu a telefonická spojení

Okrsek č. 23: k.ú. MČ  Praha – Kbely
Tauferova 1041 / 2, Praha 19 -Kbely
tel: 286 854 560

str. Petr Řeřicha                  mobil.: 775 590 147
str. Mar  na Tóthová
str. Fran  šek Kimla
str. Ivana Feigelová                       
str. Marek Skoupý 
str. Pavel Jirsák
str. Pavel Harajda
str. Jaroslav Dvořáček                        
( Výše uvedený mobilní telefon 775 590 147 je společný 
pro všechny strážníky, kteří jsou přítomni ve službě, 
ke styku s občany katastru Praha 19. Proto výhradně 

volejte toto číslo, v případě neobsazení směny je možno 
telefonovat na OŘ MP Praha 9: 286 886 841 a ve věci, 
která nesnese odkladu linku  sňového volání 156.)

Odchyt a útulek pro opuštěná zvířata: 233 554 242 
volat při nálezu opuštěného zvířete!

Okrsek č. 24: k.ú. MČ Praha – Vinoř
Bohdanečská 97, Praha 19 - Vinoř
tel: 285 861 114
str. Václav Havlík         mob. tel: 721 894 690
str. Petr Král                                  602 354 261

Okrsek č. 25: k.ú. MČ Praha – Satalice
K cihelně 59, Praha 19 - Satalice
tel: 286 582 423
str. Vladimír Adámek       mob. tel: 721 894 691
str. Josef Sedláček                             721 894 692



9



10

CykloVAPE je rodinná fi rma založená ak  vními 
závodníky, manželi Feistnerovými, v roce 2009. 

Firma se specializuje na prodej značky kol Felt ( německá ) a 
české Pells Superior 4erver. Jedná se o velmi kvalitní kola od 
dětských po dospělé ve velmi přijatelných cenových relacích. 

Zároveň vyrábí 
vlastní ráfky pro 
silniční jízdní kola 
a také závodní 
tříkolky pro 
hendikepované jezdce.
V souvislosti s touto činností poskytuje servis a úpravy závodních 
strojů  a  práce  mechanika Jířího  Feistnera  paralympijským 
teamům Kolumbie, Austrálie, Srbska, Španělska a především 
České republiky. Naše hlavní svěřenkyně kterou také podporuje je  
Iveta Kolínská s SKS Tricykl Blatná, jež  byla na loňském Mistrovství 

světa handicapovaných v Dánsku na druhém místě v individuálním závodě tricyklů.
Má proškolený servisní personál, který si umí poradit se starým Favoritem stejně 
jako se závodním kolem. Provádí servis na veškerá jízdní kola, koloběžky, odrážedla 
a také kočárky.
CykloVAPE je velmi aktivní firma, která chce poskytovat svým zákazníkům dobrou 

službu a zajímavé akce.
Michal Marel

KBELŠTÍ PODNIKATELÉ

NOVĚ OTEVŘENO

CykloVAPE

www.cyklovape.cz
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Hlavním progra-
mem fi rmy jsou 
výšivky a nášiv-
ky vyráběné na 

nejmodernějších vyšívacích automatech (TAJIMA, TOYOTA 
a SWF), které lze aplikovat na různé typy oděvů, jako jsou 
trička, mikiny, bundy, ručníky, ale i na nejrůznější množství 
reklamních předmětů. Dále provádí po  sk tex  lu, a to ně-
kolika různými technologiemi, jako síto  sk nebo sublima-
ce, případně aplikace řezaných vinylových folií, které jsou 

výhodné zejména ke 
zhotovení čísel a log 

na různé typy spor-
tovních dresů.
Vřelý přístup je to, čím lze nejvíce uspokojit zákazníka. 
Pracovníci fi rmy pomohou a poradí při výběru té nejvhod-
nější technologie pro zákazníkův konkrétní požadavek. Sa-
mozřejmos   je i vlastní DTP studio, které umožňuje pruž-
ně a rychle reagovat na požadavky zákazníků.
Jejich zákazníky jsou fi rmy, jednotlivci i různé zájmové 
spolky, jako sportovní oddíly, hasiči, motorkáři, závodní 
týmy atd. nejen z Prahy či různých koutů České republiky, 
ale i ze zahraničí.
V nejbližším okolí se s našimi výrobky můžete setkat na-
příklad na kbelském hřiš  , kde dlouhodobě spolupracují 
s fi rmou Teamstore s.r.o., dále pak Pozemní hokej Sokol 
Kbely a Sbor dobrovolných hasičů Kbely, ale i znaky Měst-
ské čás   Praha 19. Ne všude je možné použít strojní vyší-
vání, proto fi rma nabízí i jiné technologie, např. Síto  sk, 
Transferový  sk, Termo  sk, Po  sk, Sublimace atd.

Michal Marel

KBELŠTÍ PODNIKATELÉ
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Hort & Hortová – výšivky a nášivky
Rodinná fi rma založená v roce 1991 se specializuje na strojní 
vyšívání, výrobu výšivek a nášivek. Provozovnu má tato fi r-
ma v Praze 19 - Kbelích.

www.nasivky.info
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Po zimě jsou uklizeny nejen zbytky posypu na 
komunikacích či listí v zeleni, ale také zvýšené 
množství odpadu v zákoutích volných prostor, jež 
byl před tím třeba zakryt sněhem. Přesto je to 
s podivem, neboť po městské části je rozmístěn 
dostatek košů a v případě potřeby rádi vyjdeme 
vstříc a umístíme další… 
Podobně je tomu v Centrálním parku. Po letošní 
zimě se objevilo v  korytě potoka značné množství 
řekněme cizorodých předmětů, jež tam nejen že 
nepatří, ale také hyzdí celý park. Proto jsme přikročili 
k důkladnějšímu úklidu celého koryta, jak můžete 
ostatně vidět i na přiložené fotodokumentaci. 
Koryto potoka je tak nově vyčištěno, tok je lépe 
zprůchodněn, ale byl zachován jeho přírodě blízký 
ráz. 
Vzpomeňme na tomto místě, že i letos se v jeho 
blízkosti usadil kachní pár, který zde v loňském 
roce za značné sledovanosti našich obyvatel vyvedl 
mladé. Snad se jim to tedy podaří i letos a čistější 
koryto a prostor parku k tomu dopomohou. 
V celém parku je rozmístěno množství košů, proto 

v této souvislosti prosíme čtenáře nejen o jejich 
využívání, ale také o možné návrhy, kam by bylo 
vhodné umístit další, kde chybí či jsou zapotřebí. S 
těmito návrhy se obracejte přímo na náš odbor – tedy 
na kohokoli z Odboru životního prostředí, dopravy a 
místního hospodářství. Rádi Vám vyhovíme. 

Ing. Mgr. Jan Lípa, MBA
Vedoucí OŽPD 

V jarním období probíhá intenzivnější úklid na mnoha místech 
ve Kbelích.

JARNÍ ÚKLID POTOKA V CENTRÁLNÍM PARKU
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Vážení spoluobčané, upozorňujeme na to, jak rychlé peníze mohou 
znamenat rychlé a velké problémy.

RYCHLÉ PENÍZE  POZOR NA PODVODY

Zdejší kontrolní oddělení živnostenského odboru v 
současnos   obdrželo s  žnost, jejíž podstatu popisuji níže. 
Přímé řešení s  žnos   sice nespadá do naší kompetence, 
ale z důvodu, že její obsah je natolik závažný, z lidského 
hlediska si troufám říci odporný, prostě hyenismus ve své 
klasické podobě, až je to zarážející, podnikáme veškeré 
možné a zákonné kroky, abychom takovému způsobu 
„podnikání“ zamezili.  Jedná se dokonce o společnost, 
která má sídlo v našem územním obvodu, více nemohu 
bohužel zveřejnit, i když, a to mi věřte,  udělal bych to v 
tomto případě velmi rád.
Situace je přitom prostá. Na jedné straně je podnikatelský 
subjekt, který má zcela legálně vydané živnostenské 
oprávnění pro předmět  podnikání „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru“, což je sice  
živnost ohlašovací - vázaná, ale podmínky k jejímu získání 
nejsou nikterak ob  žně splnitelné, přičemž jednou z nich 
je registrace u Finančního arbitra České republiky, která 
vyplývá ze zákona č.180/2011 Sb., kterým byl změněn 
zákon č.229/2002 Sb., o fi nančním arbitrovi.
Na druhé straně je občan, který se dostane z různých 
důvodů do  živé fi nanční situace, a to se může přihodit 
komukoliv a kdykoliv. U řádného, renomovaného 
bankovního ústavu na případnou půjčku nedosáhne, 
nedostane ji,  nebo z hlediska úrokových sazeb je pro něj 
nepřijatelná atd.. Co mu zbývá, pokud situaci nelze řešit 
v rámci přátel, rodiny nebo příbuzných? Na internetu 
si vyhledá nabídky typu „Rychlá půjčka“, „Půjčka bez 
zástavy“, „Dostupná půjčka“, „Půjčka bez ověření“ atd.. 
Dokonce i sloupy veřejného osvětlení, případně i zastávky 
MHD, jsou nabídkami tohoto typu polepeny. 
A nyní se dostáváme podle mne k tomu hyenismu. 
Průběh probíhá velmi pravděpodobně následovně. Nic 
netušící občan zájemce o půjčku  mobilem kontaktuje 
poskytovatele této nebankovní půjčky, přičemž si předem 
nemůže nebo jenom velmi ob  žně, pokud vůbec!, 
zjis  t cenu hovoru za minutu. Jeho hovor je postupně 
přepojován, různě přesměrováván, a mnohdy, resp.
většinou!, se  dozví, že fi nanční půjčka nebyla schválena. 
Překvapení  pak nastává v okamžiku, pokud má u svého 
mobilu velký kredit nebo ještě v horším případě tzv. 
paušál,  že za několikaminutový telefonát   mu je obratem 
naúčtována cena 8.000,- Kč, 15.000,- Kč. apod.. Takže jeho 
fi nanční situace se ještě zhorší. Výsledkem obvykle bývá 
exekuční vymáhání těchto částek a následky jsou Vám z 
medií jistě dobře známé.   Tím ovšem v žádném případě 
netvrdím, že takto jednají všichni poskytovatelé uvedené 
služby. Pouze upozorňuji na konktrétní s  žnost, kterou 
jsme obdrželi, přičemž rozsah  onoho poskytovatele zabírá 

v podstatě celé území České republiky a podle našich 
informací, kupodivu takto poškozenými nebyli starší 
občané, jak by se ostatně dalo předpokládat. To jenom 
dokazuje závažnost a nebezpečnost shora popisovaného 
tzv. „ také podnikání“. 
Ve vlastním zájmu je proto nutné  v případě,  že už 
je člověk okolnostmi donucen se na poskytovatele 
takovýchto služeb obrá  t, ověřit si následující. Jednak 

zjis  t prostřednictvím veřejné čás   živnostenského 
rejstříku, kdo je skutečně   mto provozovatelem, která 
fyzická nebo právnická osoba,  zda vůbec má vydané 
příslušné živnostenské oprávnění  a zda se provozovatel 
nabízených služeb na adrese místa podnikání nebo sídla 
vůbec vyskytuje, resp. nejedná-li se o tzv. virtuální sídlo 
nebo kancelář. To není zas až tak ob  žně proveditelné. 
Pokud jej nelze na adrese dohledat nebo jedná-li se právě 
o tzv. virtuální sídlo nebo kancelář, tak již jenom toto je 
velmi silný a varující argument pro nevyuži   těchto služeb. 
Doporučuji si také prostřednictvím veřejně přístupného 
obchodního rejstříku ověřit, zda případný jednatel 
společnos   má v tomto rejstříku uvedenu adresu bydliště 
v České republice, případně si ověřit osobu společníka. 
Varující signály jsou opět klasické. Jednatel je z tzv. tře  ch 
zemí a společníkem je např. společnost XYZ company,  
Bahamy, P.O. BOX č. 12345.   
Zdejší živnostenský odbor, resp. kontrolní oddělení, je Vám 
v případě Vašich pochybnos   a nejasnos   plně k dispozici, 
i když Vaši eventuální  živou fi nanční situaci samozřejmě 
vyřešit nemůže, ale může Vám  poskytnout, pokud se 
sami nedokážete orientovat v uvedených rejstřících atd., 
příslušné zákonné informace. Rozhodnu   je ale již jenom 
na Vás.                                                                                                

Otakar Matějček
 vedoucí kontrolního oddělení živnostenského 

odboru
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Domov seniorů na Praze 19 
ovládl masopustní rej masek. 
„Ani nepotřebujeme panáka, 
abychom se dovedli bavit,“ 
říká mi tančící Lesní víla, zatímco na pozadí zní 
arménská taneční hudba. Klubu aktivních balónků 
předcvičuje paní Jarmila alias - mezi místními - 
Fátima. Po taneční rozcvičce ve stylu orientálního 
tance následuje promenáda jednotlivých masek, 
přičemž všichni tleskají do rytmu, rozehřívají se 
a atmosféra houstne. Mezi křepčícím houfem 
žen, tvořeným čarodějkami, kuchařkami, vílami a 
pistolnicemi z divokého západu se ocitá ve středu 
pozornosti trojice mužů: obojživelný „Sexy man“ 
(či snad Gigolo?) s motýlkem a blánami na nohou, 
Kutil Tim - a charismatický Albert Einstein, jenž si 
odnesl i první cenu za nejlepší masku. Rej uzavírá 
dvojice dokonale namaskovaných klaunů hrajících si 
s balónky. Nejstaršímu ze zúčastněných bylo 91 let 
- ale neptejte se mě, o koho šlo - v tom radostném 
tanečním reji to nešlo rozpoznat.

Vojtěch Franče, účastník reje

MASOPUSTNÍ REJ MASEK V DOMOVĚ SENIORŮ
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Kbelská radnice již tradičně 
i tento rok uspořádala v pátek 
24. února reprezentační 
ples Městské části Prahy 19.
Ples zahájil  spolu se starostou MČ  Praha 19 Pavlem 
Žďárským ministr životního prostředí  Tomáš 
Chalupa. Dále se zůčastnili  další významní hosté, 
ale ples patř i l  hlavně  kbelákům. Na základě  ohlasů 
se akce opět vydař i la.  K tanci a poslechu celou 
akci provázela skupina B. N. BAND. V průběhu 
večera bylo možno shlédnout ukázky klasického 
tance a letos navíc vystoupení kankánových 
tanečnic. Nechybě la ani velmi bohatá tombola, 
která potěšila mnoho př ítomných. Jako hlavní 
cena, jak již bývá zvykem, bylo prase divoké 
zhasnuté. Vyhlašování tomboly probíhalo pod 
taktovku tajemníka úřadu JUDr. Josefa Nyklese, 
který se se zaměstnanci úřadu staral o hladký 
průběh celé akce.  O pů lnoční překvapení se 
postarala skupina Firefly s tanečnicemi u tyče s 
celou řadou gymnastických prvků.

Michal Marel

REPREZENTAČNÍ PLES MČ PRAHA 19

Na snímku zleva místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík, 
starosta Prahy 19 Pavel Žďárský 
a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa
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 Poděkování patří všem sponzorům REPREZENTAČNÍHO PLESU MČ PRAHA 19
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Nejen sportovní ak  vity jsou součás   „života“ studentů 
na ATVS Palestra VOŠ, a tak se 8. března sešli studen   a 
zaměstnanci VOŠ a VŠTVS Palestra na tradičním spole-
čenském večeru v Lidovém domě ve Kbelích. Je již dlou-
holetou tradicí, že tuto akci připravují studen   druhého 
ročníku VOŠ a součás   programu je i „šálování“ studentů 
prvního ročníku VOŠ, kteří se tak vlastně ofi ciálně stávají 
pevnou součás   Palestry. V programu bylo pamatováno 
nejen na dostatek tance, ke kterému hrála hudební sku-
pina Fortuna 77, ale účastníci měli možnost shlédnout i 
zajímavé pěvecké výkony svých spolužáků, překvapení 
studentů prvního ročníku ve stylu magického barevného 
tanečního vystoupení nebo vyhrát zajímavé ceny ve velmi 
bohaté tombole. 

PALESTRA  TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER

KBELSKÝ BÁSNÍK 
V minulém čísle jsme vás informovali o soutěži Městské 
knihovny v Praze – Veršování v ulicích v rámci projektu 
Praha město literatury – probíhající od 21. listopadu 2011 
do 11. prosince loňského roku. Jak již víte, v této soutěži 
se nejlépe umís  l básník ze Kbel – Jan Lípa. Vítězné básně 
bylo možné číst na velkoformátových venkovních obra-
zovkách obchodních domů v Praze a také v Literárních no-
vinách. Přikládáme ukázku jedné z jeho výherních básní.

Michal Marel
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Palestra Kbelská 10 otevírala 
v Praze běžecké jaro.
26. ročník běžeckého závodu Palestra Kbelská 
10, úvodní závod šestidílného Mizuno Running 
Cupu, byl ve znamení mnoha novinek. Do 
dalšího čtvrtstoletí svého trvání vstoupil závod 
nejen rekordní účastí 822 běžců, ale zejména 
novou certifikovanou a zdá se, že i rychlejší 
tratí a rozmáchlejším zázemím v Centrálním 
parku v Praze-Kbelích, který vznikl díky značné 
finanční podpoře z Evropské unie. Změna trati se 
zrušením otočky o stoosmdesát stupňů  závodu 
prospě la, velká většina závodníků  si tuto změnu 
pochvalovala, a když se letos př idalo i krásné jarní 
slunečné počasí, byl závod pohodovou akcí nejen 
pro závodníky, ale i pro jejich doprovod a diváky. 
Díky spolupráci s MČ  Praha 19 ,A.F.K. Spartakem 
Kbely a sportovní komisí MČ  Praha 19 se zlepšilo 
i zázemí závodu. Nával př i  prezentaci byl rozdě len 
do tř í  skupin, takže nevznikaly př í l iš dlouhé fronty, 
fotbalové hř iště  Spartaku Kbely i ulice po okolí 
dovolily dobře zaparkovat. A teplá voda ve sprchách 
zbyla i na poslední běžce. K pohodě  závodu př ispě l 
i  mladý zpěvák David Deyl, který svými písničkami 
rozhýbával diváky (hlavně  divačky), kteř í  nenašli 
odvahu si zaběhnout samotný závod. Závod mě l 
pod záštitou starosta MČ  Praha 19 Pavel Žďárský 
a senátor  Tomáš Kladívko. Pavlu Žďárskému jako 
starostovi MČ  Praha 19  také př ipadla čestná role 
startéra hlavního závodu. 
Těmi, kdo předávali medaile a ocenění běžcům v 
jednotlivých kategoriích, byli výkonná ředitelka 
ATVS Palestra VOŠ PaedDr. Vladimíra Kohoutová, 
místostarostka MČ  Praha 19 Ivana Šestáková, 
tajemník úřadu JUDr. Josef Nykles, předseda 
sportovní komise MČ  Praha 19 Tomáš Haniak,  
a jeden z našich nejlepších vytrvalců, Robert 
Štefko. Organizaci závodu zajišťovali již tradičně 

studenti Palestry, kteř í  takto získávají praktické 
dovednosti př i  svém studiu. Závěrem bychom 
tímto chtě l i  poděkovat nejen MČ  Praha 19, ale 
i MP Kbely za spolupráci př i  organizaci závodu, 
který se postupně  stává velkou  reprezentativní a 
propagační sportovní akcí.

Ing. Petr Hedrlín
ředitel závodu

Palestra Kbelská 10 

PALESTRA KBELSKÁ 10  26. ROČNÍK
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V sobotu 24. 3. 2012 proběhlo ve 
kbelském parku dnes již tradiční 
jarní    setkání  s   řemesly  a     řemeslníky, 
tvořivými velikonočními dílnami, 
velikonočními tradicemi, muzikou 
a dalším připraveným programem 
pro návštěvníky. 
Kdo se právě neslunil na trávě díky doopravdy povedenému 
počasí, nevybíral dárky z řady krásných řemeslných věcí 
či vypěstovaných produktů z pestrého trhu, měl možnost 
se pobavit s družnými zvířátky nebo si vyrobit pomlázku, 
řehtačku, postavičku ze šus  ,  barvit velikonoční vajíčka a 
ozdoby, shlédnout pohádky, zazpívat si jarní písničky nebo 
ochutnat různé  nejen velikonoční pokrmy. 
Akce proběhla pod záštitou starosty MČ  Praha 
19 Pavla Žďárského a místostarostů  Ivany 
Šestákové a Vladimíra Olmra. Dále děkujeme za 
pomoc při tvořivkách všem účastnícím a zaměstnancům 
úřadu, KRC Cobydup, učitelkám ZŠ Albrech  cká za jejich 
krásnou prezentaci věcí vyráběných na kroužcích, všem 
dobrovolníkům, kteří přišli pomoci, stánkařům za to, 

že předváděli někdy dnes již neobvyklá stará řemesla, 
muzikantům z Hradního dua, kteří roztančili davy dě  , 
prostě všem, kteří nám dotvořili jarní atmosféru tak, aby 
návštěvníci strávili příjemný a nezapomenutelný den.
Všem, i těm kteří nes  hli přijít na jarmark do Kbel, přeji 
také za celou kbelskou radnici krásné jaro!

Fotodokumentace z akce: h  p://marel.praha19.cz/
fotogalerie_2012/24_3_2012.html

Video TV Metropol: h  p://www.metropol.cz/zpravy/z-
prahy/video-jarni-jarmark-v-kbelskem-centralnim-

parku/
Šárka Egrtová, public rela  ons ÚMČ Praha 19

VELIKONOČNÍ JARMARK VE KBELÍCH
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Jak již je z nadpisu patrné, 
tradiční kbelská společenská 
záležitost Ples hasičů se 
konal v již zavedeném jarním 
termínu. 
O příjemnou atmosféru se zasloužili a k tanci zahráli 
oblíbení Holokrci, které mnozí již mohou znát z 
jiných kbelských akcí. Vrcholem dobré nálady pak 
byla tombola a po půlnoci pokračoval v programu DJ 
s diskotékou. Zpestření způsobila návštěva televize 
Metropol a následné přímé vstupy do vysílání této 
televize. Kbelským hasičům včetně mladých Soptíků 
díky za hezkou zábavu. 

Ivana Šestáková
zástupce starosty

TRADIČNÍ PLES KBELSKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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V pátek 30. 3. 2012 se 
podvanácté otevřely 
brány mnoha škol a 
knihoven, připravených k 
noční pohádkové  Noci s 
Andersenem.
I ve Kbelích jsme se  již potřetí př ipojili k této 
dnes již téměř  celosvětové akci. Za spolupráce 
Místní knihovny Kbely a ZŠ Albrechtická bylo 
umožněno př ihlášeným dětem prožít skutečně 
př íjemné odpoledne s následnou, dobrodružstvím 
naplněnou nocí. Celý program začal již v 15.30 
hod. v knihovně, kde se malí nocležníci sešli na 
slavnostním  zahájení, které se uskutečnilo za 
aktivní spoluúčasti místostarostky MČ  Praha 19 – 
Ivany Šestákové. Ta si pro děti př ipravila pěkné 
vzpomínkové literární pásmo věnované tvorbě 
i  životu výtvarníka, scénáristy a spisovatele 
Jiř ího Trnky, jemuž byla letošní noc věnována 
(př ipomínka 100 let od jeho narození). V podvečer 
jsme se všichni přesunuli, jako již tradičně, 
do prostor školní družiny, kde bylo uchystáno 
divadelní představení (sdružení Prima den Kbely), 
s námětem slavného Trnkova př íběhu “Zahrada“– 
to se setkalo dle odezvy dětí s velkým nadšením. 
Potom se už všichni nemohli dočkat večerní 
bojovky v prostorách školní zahrady. I počasí, 
které po celý den působilo nevlídně, se nakonec 
umoudř i lo, a tak vše dopadlo výborně. Ve snech 
nikoho strašidla nepronásledovala, tudíž i spánek 
byl klidný. Ráno jsme všem účastníkům předali 
pamětní průkazky, záložky  a krásnou knižní 
publikaci Český rok - samozřejmě  s ilustracemi 
Jiř ího Trnky. Děti se už těšily, jak budou rodičům 

doma vyprávět, co všechno prožily. 
Chtě la bych poděkovat všem spolupracovníkům i 
dobrovolníkům, (kteř í  nám třeba napekli dobroty), 
zástupcům Úřadu MČ  i  vychovatelkám z družiny 
př i  ZŠ Albrechtická, za možnost uskutečnit tento 
nádherný zážitek, který dokáže vždy jednou za rok 
obohatit mnoho dětí. 

Na Noci s Andersenem 2013 se na shledání těší 
za knihovnu Kbely Iveta Novotná

Fotografie z průběhu celé akce naleznete ve 
fotogalerii na : www.praha19.cz

NOC S ANDERSENEM
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Průběžně Vám budeme přinášet aktuální informace o činnos   
zájmových kroužků pořádaných MČ Praha 19, která umožňuje žákům 
kbelské základní školy rozšiřovat své vědomos   nad rámec školní 
výuky. 

Michal Marel

ZE ŽIVOTA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Pod vedením učitelky Jany Minaříkové se žáci v 
kroužku informatiky seznamují se základy práce s 
počítačem, zejména pak s pravidly, jak bezpečně 
„brouzdat“ po internetu. Pro velký zájem musela být 
informatika otevřena dvěma skupinám žáků, celkově 
tak kroužek informatiky navštěvuje momentálně 
36 žáků 2. a 3. třídy, kteří se zde učí získávat a 
vyhledávat potřebné informace, zábavnou formou 
vytvářet například pozvánky nebo prezentace k 
jednotlivým předmětům, malují obrázky, které si 

pak ukládají do vlastních složek. Ti nejšikovnější 
zvládnou práci s grafy nebo tabulkami. 
V kroužku jsou děti vedeny k získávání teoretických 
či praktických dovedností, znalostí a zkušeností v 
oblasti informatiky.

Minaříková Jana
ZŠ Albrechtická

Informa  ka

„Kolik znáš řečí, tolikrát jsi člověkem“
Žáci se mohou pravidelně účastnit konverzací v 
anglickém a ruském jazyce. V těchto hodinách 
hravou formou s pomocí učitelek Radoslavy 
Foitové a Marty Vláčilové procvičují a upevňují své 

komunikační dovednosti a schopnosti v reálných 
životních situacích.

Radoslava Foitová a Marta Vláčilová
ZŠ Albrechtická

Jazykové kroužky 
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Hledáme nové členy do týmu občanského sdružení KRC 
CoByDup!

KRC COBYDUP

Milé mámy, tátové a příznivci CoByDup!

Občanské sdružení Kulturní a rodinné centrum 
CoByDup je neziskovou organizací, která funguje díky 
podpoře MČ Praha 19, MPSV ČR a hl. města Prahy, 
ale zejména díky podpoře a práci dobrovolníků z 
řad kbelských rodičů. 

V současné době se tým CoByDupu aktivně se podílející 
na chodu KRC se tenčí. Maminky, které sdružení před 
třemi lety zakládaly, se vrací zpět do zaměstnání. Je 
nás méně a méně a začíná být velmi obtížné zajistit 

organizaci jednorázových i pravidelných akcí pro 
veřejnost. Převážná většina z našeho týmu pracuje 
dobrovolně, zbylá část za minimální mzdu. Práce 
pro vás nás velmi těší a naplňuje, ale momentálně 

bychom velmi potřebovali 
pomoc z venku.

Rádi přivítáme nové členy 
občanského sdružení, kteří 
se budou aktivně podílet na naší činnosti. Velmi 
uvítáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s 
účetními a administrativními pracemi, organizací 
jednorázových akcí pro veřejnost, údržbou prostor 
a dalšími aktivitami.

V době volných heren nemůžeme momentálně 
zajistit službu, která se o návštěvníky stará. Velmi 
oceníme, najde – li se ochotná maminka, která by 
službu během těchto heren zajišťovala. 

Uvítáme jakoukoliv pomoc, která je v souladu s 
naší činností. Více informací o možnostech, jak 
CoByDupu pomoci, získáte u ředitelky centra Jany 
Petržíkové na tel: 775 904 976 nebo e-mailem: 
centrum@krc-cobydup.cz. Stanovy občanského 
sdružení a podmínky členství naleznete na www.
krc-cobydup.cz.

Děkujeme a těšíme se na vás!
Ing. Alena Hradilová
koordinátorka KRC CoByDup

KRC CoByDup získalo dotaci od MPSV ČR na realizaci projektu   „Co 
dělat, když...?“
V březnu 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení 
dotace z MPSV ČR na projekt „Co dělat, když...?“, 
což je skvělá zpráva pro všechny kbelské rodiče. 

V rámci tohoto projektu máte možnost získat 
spoustu zajímavých informací o výchově svých dětí 
a také můžete využít bezplatné poradny, která je 
pro Vás a Vaše děti otevřena v KRC CoByDup jednou 
měsíčně. 

Aktivity projektu: 
• BESEDY:
20.4. 10-12 hod. Obraz zdravé sexuality
25.5. 10-12 hod. Trestní odpovědnost dětí/rodičů – 
státní orgány zabývající se péčí o dítě 
15.6. 10-12 hod. Závislosti nejen na drogách 
• RODIČOVSKÉ SKUPINY

• ANONYMNÍ PORADNA NA E-MAILU
• KONTAKTNÍ PORADENSKÉ MÍSTO osobní 
bezplatné poradenství:
16.4. 18-20 hod.
21.5. 18-20 hod.
21.6. 18-20 hod.
• MEDIACE 
• PŘEHLED SLUŽEB a KONTAKTŮ v oblasti 
poradenství rodiny

DETAILNÍ INFORMACE naleznete na www.krc-
cobydup.cz nebo v KRC CoByDup, tel.: 775 904 976, 
E-mail: info@mc-cobydup.cz

JSME TU PRO VÁS!
Ing. Irena Šlajerová, Ph.D., vedoucí a koordinátor 
projektů 
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Je zde však vidět ještě něco, co si 
většinou ani neuvědomujeme. A 
přesto to máme denně (nebo spíš 
nočně) přímo nad hlavou… 
Ano, je to hvězdná obloha. Všimli 
jste si rozdílu ve viditelnos   oblohy 
v centrální Praze a u nás ve Kbelích? 
Zajisté ano. Ve Kbelích je obloha 
mnohem lépe vidět a s ní mnohem 
větší množství hvězd. Je to proto, že 
tu máme daleko menší tzv. světelné 
znečištění, než Praha samotná. I na to 
to  ž, ač se o tom běžně nemluví, naše 
městská část dbá, a to např. výběrem 
pouličních lamp či jejich směrováním 
při rekonstrukcích či zjištění závad 
apod. 
Také z těchto důvodů, vedle toho, že 

se astronomii věnuji, jsem byl požádán, abych pro vás připravil 
stručný článek – přehled viditelných objektů v měsících duben 
a květen. 
V měsíci dubnu budou na západní obloze po západu a již i 
při něm stále ještě vidět dvě jasné planety – Jupiter (blíže 
k obzoru) a nad ním velice jasná Venuše. Jistě jste ji již 

zaznamenali. Ano, tak to je ona. Krásná, že ano? 
Pod souhvězdím Lva téměř celou noc pak uvidíte další velice 
jasný objekt – Mars – začátkem noci přibližně jižním směrem. 
Pokud se na něj zaměříte, můžete vidět jeho oranžovou, až 
načervenalou záři. Podle ní jej dobře poznáte. 
Další dobře viditelnou planetou je Saturn – o něco východněji. 

Ten bude vidět celou noc. 
Jedná se o čtyři nejzářivější objekty současné oblohy, takže 

je jistě dobře najdete. Navíc se pohybují po eklip  ce, tedy po 
dráze, po níž putuje přes den i Slunce, takže jejím propojením 
se zajisté nespletete.  
Měsíc v úplňku bude 6.4., v poslední čtvr   13.4., v novu 21.4. 
a v první čtvr   29.4.
Nejzářivější hvězdou zimní oblohy, která je během dubna 
stále ještě vidět, je Sírius v souhvězdí Velkého psa. Naleznete 
jej nízko nad obzorem vlevo, mírně dole u typicky zimního 
souhvězdí Orionu, které zajisté všichni dobře znají. 
V měsíci květnu budou stále ještě dobře viditelné planety 
Venuše, Mars a Saturn a již převládne jarní obloha s tzv. 
jarním trojúhelníkem tvořeným hvězdami Regulem, Spikou a 
Arkturem, ale o tom v případě zájmu třeba příště. 
Měsíc v úplňku bude 6.5., v poslední čtvr   12.5., v novu 21.5. 
a v první čtvr   28.5.
Doporučuji s  hnout během dubna (raději dříve) navš  vit za 
příznivého počasí Štefánikovu hvězdárnu na Petříně, případně 
Hvězdárnu v Ďáblicích, a s  hnout si prohlédnout krále planet 
– nádherně vybarveného Jupitera s jeho čtyřmi velkými 
měsíci. Ale za pozornost jistě stojí i ostatní viditelné planety – 
načervenalý Mars, Venuše s jejími fázemi podobnými měsíčku 
(30.4. dosáhne maximální jasnos  ) či Saturn s jeho prstenci. 
Na závěr připomeňme, že Měsíc není dalekohledem nejlépe 
pozorovatelný v úplňku, ale mimo něj (např. v době čtvr  ), 
tedy v době, kdy je vidět tzv. terminátor – okraj oddělující 
osvětlenou a neosvětlenou část. Tak je možno dalekohledem 
nejlépe sledovat krátery a tvar povrchu Měsíce.

Ing. Mgr. Jan Lípa, MBA

O stavu životního prostředí ve Kbelích jsou naši občané poměrně často 
informováni nejen ze stránek Kbeláku, nehledě na to, že stav veřejných 
prostranství a čistota v městské čás   je přímo i vidět.

ASTRONOMICKÉ OKÉNKO  DUBEN A KVĚTEN
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POLICE FOR PEOPLE music fes  val
10. června 2012 od 15 do 22 hodin, Praha le  ště Letňany

ČERVEN NA LETIŠTI PRAHA LETŇANY VE ZNAMENÍ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

NEJVĚTŠÍ ZÁVOD V AKROBATICKÉM 
LÉTÁNÍ V EVROPĚ
16. června 2012 od 9:30 do 19:00 hodin, Praha, le  ště Letňany

Městská část Praha 19 je historicky spojená s létáním, 
kromě toho většího vojenského je tu ještě menší, civilní, 
které, i když je známe pod názvem Praha Letňany, také 
bezprostředně sousedí s naší městskou čás  . V červenci 
se zde konají dvě výjimečné akce pro veřejnost. V sobotu 
16. června zde proběhne Aeroba  c Freestyle Chalange, 
soutěž těch nejlepších akroba  ckých pilotů z celého 
světa. Neděli před  m, tedy 10. června, pak fes  val Police 
for people. K této akci pak také směřuje naše podrobnější 
pozvánka. Tato akce známá také pod názvem Den s 
Policií se již v uplynulých čtyřech letech stala tradiční 
pražskou akcí a kvůli velkému zájmu návštěvníků a kvůli 

lepší dopravní dostupnos   se přestěhovala na Letňanské 
le  ště. V průběhu celého dne zde návštěvníci budou 
moci vidět dynamické ukázky všech složek Policie ČR, 
Městské policie Praha, ale i dalších složek, které se starají 
o naší bezpečnost. Po skončení ukázek pak proběhne 
koncert, na kterém vystoupí například skupiny Chinaski, 
Rybičky 48, No name nebo zpěvák Tomáš Klus a řada 
dalších. Vstup na akci, včetně koncertu je bezplatný. 
Podrobnos   o obou akcích najdete na internetových 
stránkách www.policeforpeople.cz a www.afc2012.cz

Milan Mikulecký
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www.pizzakbely.
cz



 

JJARNÍ JARMARK 
„SPOLU DĚTEM“ 

 

Jarmark probíhal v Mateřské škole Letců v těchto dnech: 
5.3. – Pro děti, rodiče a veřejnost. 

6.3. – Návštěva prvních tříd ze ZŠ Albrechtická. 
7.3. - 8.3. – Prodej v odpoledních hodinách při zápisu do MŠ. 

12.3. - 15.3. – Doprodej. 
 

Děti ze tříd – Žabiček, Broučků, Kočiček, Motýlků, Sluníček a Kytiček vyráběly s paní učitelkami  
krásné jarní výrobky, které si mohli rodiče, prarodiče, ale i veřejnost zakoupit. Ceny byly dle uvážení. 
Výběr výrobků byl rozmanitý, k zakoupení byly magnetky, papírové větrníky, jarní zápichy, perníčky, 

náušnice a brože, korálky, přáníčka, svíčky, klíčenky a mnoho dalších…  

Úspěšnost projektu dokazuje cílová částka 17.400,-Kč. 
Finanční výtěžek byl 16.3. věnován  

DĚTEM Z DĚTSKÉHO DOMOVA V DOLNÍCH POČERNICÍCH 
a bude použit na LETNÍ TÁBOR pro děti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tímto bych chtěla poděkovat za uskutečnění projektu paní ředitelce Kamile Kyralové,  
za realizaci všem paním učitelkám a za spolupráci rodičům. Velmi si této pomoci vážím. 

Jiřina Hamplová, autorka projektu 
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ČAKOVICKÝ FESTIVAL 

  

 
15. 4. 2012 
Neděle 
17:00 hod. 

Frangula chorus      Sbormistr: Zuzana Krušinová 
Pražští pěvci      Sbormistr: Stanislav Mistr 
Camerata       Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
Kostel sv. Alžběty, Praha 9 – Kbely 

 
19. 4. 2012 
Čtvrtek 
19:00 hod. 

Pěvecký sbor gymnázia J. Palacha  Sbormistři: Zdeněk Tošnar, Martina Nejedlá 

Musica Oeconomica Pragensis   Sbormistr: Martina a Kryštof Spiritovi 

Orchestr HRA JE TO    Dirigent: Markéta Nosková 
Kamarádi      Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 

Sál MČ Praha 9 - Čakovice, Čakovický zámek 

 
3. 5. 2012 
Čtvrtek 
19:00 hod. 

Cappella Musicae Antiquae Orientalis Sbormistr: Leon Zaborowski 

(Polsko) 
Camerata      Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 

Kostel Povýšení sv. kříže, Praha 9 - Vinoř 

 
10. 5. 2012 
Čtvrtek 
18:00 hod. 

EN ARCHÉ, komorní sbor    Sbormistr: Vojtěch Jouza 

Pueri Gaudentes 3     Sbormistr: Zdena Součková 

Camerata       Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 

Kamarádi       Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 

Sál MČ Praha 9 - Čakovice, Čakovický zámek 

 
 
 
 
20. 5. 2012 
Neděle 
17:00 hod. 

Závěrečný koncert festivalu a zároveň slavnostní koncert 
k 20. výročí založení pěveckého sboru Camerata 

Camerata včetně bývalých členů Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
Kamarádi       Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
Komorní orchestr ZUŠ Hronov  Dirigent: Josef Vlach 

B       Radek Širc, violoncello 

Kostel sv. Remigia, Praha 9 - Čakovice  Václav Slivanský, flétna 
 

 

 

SBOROVÉHO ZPĚVU SBOROVÉHO ZPĚVUĚ 

       ROČNÍK   

W W W . C A M E R A T A P R A H A . C Z  
N A  V Š E C H N Y  K O N C E R T Y  J E  V S T U P N É  D O B R O V O L N É  

POŘÁDÁ SDRUŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU CAMERATA VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA - ČAKOVICE 

     RR14.  
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Přijďte vyzkoušet moderní golfový tréninkový areál na Le  š   
Letňany
otevřený denně. Každou sobotu od 10 hodin
SEZNÁMENÍ S GOLFEM ZA 100,- Kč DOSPĚLÍ, DĚTI 50,- Kč

KICKBOX KLUB KOSAGYM

PRVNÍ TRÉNINK ZDARMA

WWW.KOSAGYM.CZ

KICKBOX KLUB KOSAGYM
Třinecká 650, Praha 9 - Letňany
tel.: 734 570 268, e-mail: info@kosagym.cz

KICKBOX
A JIU-JITSU

PRO  DOSPELÉ
I PRO DETI

inzerce_kbelak_final.indd   1 11/6/11   7:04:55 PM
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Hlásíme se vám a zároveň oznamujeme, že v žádném případě 
nezahálíme. 

KLUB AKTIVNÍCH BALÓNKŮ  DPS KBELY

V únoru to bylo maškarní, které nás pobavilo a 
rozhodně se vydařilo. V březnu jsme narychlo 
vystoupili na velikonoční akci v parku s nordic 
walking a dobře jsme si i zatančili. Tak se nám ty 
aktivity líbí, že uspořádáme na Den dětí 2.června v 
parku takovou malou Klauniádu. Proč ne, když nám 
to na maškarním tolik šlo.
Blíží se léto, pohyb s holemi na čerstvém vzduchu 
nám svědčí, a tak uskutečníme výlety. Pro ty, co jen 
přihlíží, máme také připravenou zábavu, petang a 

kroket. Tak jen nastudovat pravidla 
a trénovat! Teď je pro nás všechny v 
klubu cvičení hrou a Kbeláci už o nás 
ví. Těším se na vás v dalším čísle.
Hodně chuti a zdraví přeje cvičitelka 
Jarmila.

Pár vět o cvičitelce na závěr:
jmenuji se Jarmila Frančeová a je mi 
55 let. Věnuji se cvičení kolem 30 let 
a mám specializaci na těhotenské 
cvičení, cvičení s lidmi s problematikou 
zad a pohyblivosti. Cvičím od dětí po 
seniory. Uplatňuji Mojžíšovy metody, 
Dornovy metody, snažím se odstranit 
cvičením problémy, i bez masáže, 
využití automasáž, pilates, prvky jogy 
na dýchací problémy, cvičíme balance, 

overbally, balóny, gumičky proti osteroporóze, 
cvičení s prsty, udržení či zlepšení mobility. Balóny 
každý nezvládne, tak se ze začátku cvičí se židlemi. 
Používáme hudbu všeho druhu, volím spíše živější k 
povzbuzení a k relaxaci pomalejší. 
Více informací najdete na:  www.cviceni.jajabubo.
cz - odkaz klub pohybu a krasy Slunečnice – Praha 
1, fittness SK Oaza

Spolek skládající se z 15-ti jemných,veselých a  milých obyvatelek 
DPS.

BÁBINKY

Naše dobře fungující DPS v Mladoboleslavské si 
založila spolek skládající se z 15-ti jemných,veselých 
a  milých obyvatelek tohoto domu, bělovlasých 
babiček, no jak jinak – bábinek. V poslední době 
požádali o „členství,“ také dva dědečkové, ale jsou v 
menšině. Díky štědré podpoře naší radnice jezdíme 
na rekreace a zájezdy. Každý týden se scházíme 
tak na 2 hodinky, popovídáme si, vypijeme kafíčko 
s dortíkem, něco si zahrajeme, abychom žili také 
společensky. Na fotografii je obrázek z oslavy           
85-tých narozenin naší šéfbábinky Dany Volfové. 

Vlado Argay, DPS 
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 20. května na adresu: ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, 
Praha 9 – Kbely, na obálku napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na 
recepci úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. Z došlých odpovědí bude vylosován výherce, který obdrží 
poukaz na večeři pro 2 v hodnotě 500,- Kč 
do restaurace Delta.

Správné znění tajenky a jméno výherce bude 
uveřejněno 
v příš  m čísle.

Sponzorské dary do křížovky můžete nabízet:
ÚMČ Praha 19 M. Marel, Albrech  cká 825, 1. patro, 
tel: 734 789 978, nebo elektronicky: kbelak@kbely.mepnet.cz
E-mailem: kbelak@kbely.mepnet.cz

KŘÍŽOVKA O CENY

Tuto tajenku sponzoruje 

Restaurace DELTA
Toužimská 423/59, 

197 00 Praha 9 - Kbely 
www.restauracedelta.cz

která věnovala cenu pro výherce.
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Po potopení lodi zůstalo na moři celkem 705 zachráněných 
osob v několika člunech špatně pro   hrozné zimě opatřených, 
kdežto 1635 osob utonulo. Na místo neštěs   přispěchala po 
4. hodině ranní loď „Carpathia“, která zachráněné, napolo 
zmrzlé, vzala na palubu a odvezla do New Yorku.
Mezi utonulými byl i znamenitý novinář anglický William 
Stead, jenž prý před smr   prohlásil klidně: „Smrt je pro 
mne jen přechod ze světnice do světnice“. Zahynul společně 
se svojí cho  . Rovněž zahynul americký mnohonásobný 
milionář Jakub Astor, jenž zanechal mladou vdovu, s níž se 
teprve nedávno oženil. Ztráty způsobené utonu  m „Titanicu“ 
odhadovány na 700 milionů korun. Z toho připadá na ztrátu 
lodi se zařízením 32,000.000, na ztrátu zásob 3,500.000, na 
ztrátu ve schránkách „Titanicu“ uložených hodnot 6,000.000, 
na zvláštní vklad, vložený tam 2,000.000, na deponovanou 
hotovost 500.000, na koloniální zboží, tvořící část nákladu 
2,500.000, na jiné zboží 7,000.000, na hollandské démanty, 
tvořící rovněž součást nákladu 90,000.000, na ztracený 
majetek cestujících 40,000.000, na 
pojištění cestujících I. tř. 450,000.000, 

II. tř. 40,000.000, na ztracenou poštu 10,000.000 a na jiné 
drobnější položky celkem 16,500.000. „Titanic“ leží 12.000 
stop pod hladinou. Tlak vody v této hlubině činí 2 1/2 tuny 
na čtvereční palec, tak že loď byla tlakem  m rozdrcena. Je 
zcela nemožno, aby za dnešních prostředků loď mohla být 
dosažena potápěči. Vrak nešťastné lodi utonul na jednom z 
nejhlubších míst oceánu, který pohřbil jej i s četnými obětmi 
navždy . . .

(rodinný archiv P. Žďárského-starosty MČ Praha 19)

15. 4. 1912 si připomeneme 
smutné výročí – 100 let 
od zkázy lodi Titanic.

VZPOMÍNKA NA SMUTNÉ VÝROČÍ

Hodnota tehdejší koruny byla asi taková, 
že bylo možné za 40 haléřů koupit levnější knihu.
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Nachází se na křižovatce ulic 
Mladoboleslavská a Hornopočernická  
(dříve Satalická) a postavil ho v r. 1928 
Fran  šek Blaier s kbelskou rodačkou 
Antonií, rozenou Papežovou. Zadlužili 
se, a protože p. Blaier byl vyučený 
cukrář a oba byli pracovi  , otevřeli 
v domě cukrárnu. Začátky nebyly 
lehké, oba se moc nadřeli. Peněz 
nebylo nazbyt, vše museli zvládnout 
jen sami dva. Nejhorší byl počátek 30. 
let, kdy v době krize často nebylo ani 
na splácení hypotéky. Paní Antonie 
po létech nejednou vzpomínala, jak 
byla celý den v obchodě, večer po 
jeho zavření musela ještě provozovnu 

uklidit, připravit Františkovi 
suroviny, aby se hned brzy ráno 
mohl pus  t do práce. V té době 
neexistovaly velkovýrobny, každý 
cukrář si pekl cukroví, zákusky i 
dorty sám. A podle pamětníků 
je měli u Blaierů výborné. Aby 
překlenuli špatná léta, jezdil 
Fran  šek v létě se zmrzlinářským 
vozíkem až na Václavské náměs   
do Prahy. V neděli vypomáhala 
Fran  škova dcera z prvního 
manželství Jiřina. Později, když 
se vdala a přestěhovala do Kbel, 
pomáhala v obchodě již pravidelně.

V průběhu 2. světové války se 
konečně podařilo dluhy spla  t, 

už měli pomocnou sílu na úklid a později 
zaměstnali i číšníka.

Při bombardování Kbel v r. 1945 dostal 
domek zásah dvěma leteckými bombami. 
Jeho obyvatelé, díky tomu, že byli schováni 
ve sklepě, šťastně přežili. Bylo však potřeba 
vyměnit střechu a provést další opravy.

Po válce svitla naděje, že přijde klidnější 
život. Těšili se  m, že v té době již prosperující 
živnost převezme starší vnuk, který se začal 
učit cukrářem. Ale přišel rok 1948. Počátkem 
50. let jim byl domek včetně cukrárny 
vyvlastněn, do podkrovního pokojíku byla 

Vyprávění o jednom kbelském domě a jeho obyvatelích.

ZE KBELSKÉ HISTORIE
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nastěhována nájemnice a 
z cukrárny se stal obchod 
s lahůdkami Pramen. 
K bydlení jim zůstaly dvě 
malé místnos   v přízemí, 
příslušenství měli 
společné s nájemnicí 
i Pramenem. Důchod 
nedostal ani Fran  šek 
ani Tonička. Krátce byli 
zaměstnáni ve svém 
bývalém obchodě, 
ale pak museli hledat 
nějakou jinou práci. 
Oba ji našli v Leteckých 
opravnách ve Kbelích. 
Fran  šek, kterému v té 
době bylo už kolem 
68 let, jako pomocný 
skladník, Tonička ve 

svých přibližně 55 letech začala 
pracovat na směny v těžkém 
provozu galvanovny. Krátce 
nato dostal Fran  šek infarkt a 
vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu musel zaměstnání opus  t. 
Tak vydělávala na živoby   pouze 
Tonička. Fran  šek se  m vším 
dlouho trápil. Nakonec svůj 
těžký osud psychicky neunesl a 
jednoho dne, když přišla Tonička 
ze zaměstnání, našla manžela 
mrtvého. Vzal si život. Tonička 
ho přežila o 12 let, nezatrpkla, 
dál se věnovala s láskou rodině 
a zemřela v r. 1974 ve svých 77 
letech. 

Počátkem 60. let, když obec 
zjis  la, že nemá prostředky na 
údržbu vyvlastněných domků, 
vrá  la je původním majitelům. 
Nájemnice se odstěhovala, 
protože však údajně nebyly ve 
Kbelích k dispozici žádné jiné 
prostory, prodejna Pramenu 
musela zůstat. Až do jejího 
zrušení v r. 1985 se lahůdkářství 
stále říkalo u Blaierů. I když   
mladší už vlastně nevěděli proč.

Později majitelé domek 
přestavěli pouze na obytný a 
v současné době v něm žije 
Blaierova pravnučka s rodinou.

Jaroslava Peinlichová
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V pátek 2. 3. 2012 proběhlo první Letopisecké setkání v 
knihovně, aneb Kbelské vzpomínání 

  - toto setkání našich spoluobčanů se zástupci obce a 
kulturními pracovníky se uskutečnilo za velice velké a 
překvapující účas  , především z řad seniorů, ale nejen jich. 
Bylo zřejmé, že v naší obci je mnoho občanů, kterým není 
lhostejná historická minulost, kteří by  rádi přispěli svými 
vzpomínkami a dokumentací k zaplnění případných „ bílých 
míst“ v dějinách Kbel. Již při tomto prvním setkání se podařilo 

nashromáždit nové a takřka unikátní materiály. Vzhledem k 
plánovanému vydání rozšířené a upravené knihy o Kbelích je 
nutno nadále pokračovat v podobných ak  vitách.  Děkujeme 
všem, kteří již přispěli svými cennými informacemi a 
dokumenty, a těšíme se na další společná setkání, která se 
uskuteční vždy každý první pátek v měsíci.

Za knihovnu Kbely Iveta Novotná 

LETOPISECKÁ SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ 
ANEB KBELSKÉ VZPOMÍNÁNÍ KAŽDÝ PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

40
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V návaznos   na první velmi úspěšná a hojně navš  vená letopisecká 
setkání v místní knihovně si dovolujeme požádat vás, pamětníky 
Kbel, o další ak  vní spolupráci. Vaše vzpomínky jsou velmi cenné 
pro sepsání podrobné historie Kbel, a proto paní historička, která 
připravuje novou publikaci o Kbelích, si vás všechny dovoluje požádat 
o pomoc při zodpovězení následujících otázek, které se váží k době 
předválečné a válečné:

OTÁZKY PRO PAMĚTNÍKY OBCE KBEL

1) Jaké byly ve Kbelích obchody a živnosti do 
okupace?

2) Jak vzpomínáte na Mnichov a na mobilizaci, 
odcházeli ze Kbel muži do pohraničí?

3) Přišli do Kbel po okupaci němečtí vojáci? 
Jak vzpomínáte na příchod okupantů a průběh 
okupace?

4) Jak se projevila německá okupace v obci? 
Například německými nápisy, příchodem německých 
úředníků, vydáváním tzv. Kennkarte?

5) Jak vypadala výuka ve školách za okupace? 
Pamětníci často vzpomínají na portrét Adolfa Hitlera 
a Emila Háchy ve třídách, na povinnou němčinu a na 
to, jak se museli všichni povinně učit formuli „A.H. 
se narodil v Braunau...“ Bylo tomu opravdu tak i 
zde? 

6) V kronice se píše o několika umučených 
obyvatelích Kbel za okupace. Znáte některé z nich? 
Z jakých důvodů byli zatčeni a popraveni?

7) Taktéž se v kronice píše o třech lidech, kteří za 
okupace zemřeli v zahraničí. Jednalo se o příslušníky 
zahraničního odboje? Víte o nich něco blíže? Znáte 
ještě nějaké obyvatele Kbel, kteří utekli do zahraničí 

a bojovali proti Hitlerovi?

8) Žili ve Kbelích nějací Němci? Pokud ano, jak se 
chovali za války, případně narukovali do německé 
armády? A co se s nimi stalo po válce?

9) Často diskutované je též téma domácího odboje. 
Víte o nějakých formách protiněmeckého odboje ve 
Kbelích? Působili zde nějací odbojáři?

10) Jak proběhl zánik německé moci a konec 
protektorátu? Byli zde němečtí vojáci, případně 
úředníci, kteří ničili dokumenty na místním úřadě? 
Vzpomínáte na jejich odchod?

11) Žili ve Kbelích nějací legionáři? Znáte jména 
některých z nich?

Pokud máte jakékoliv vzpomínky vážící se k těmto 
událostem, případně i písemné materiály, budeme 
velice vděčni, přijdete-li na další letopisecká setkání 
(každý první pátek v měsíci od 13 hod) do místní 
knihovny a podělíte se s námi o ně. Vyprávění 
budeme nahrávat na diktafon, případně můžete 
přijít na úřad i v jinou dobu a nadiktovat vaše zážitky 
do záznamu.

Na Vaši účast a cenné informace se těší
Ivana Zámyslická, odbor tajemníka, garant 

projektu „Historie Kbel“.
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2. 5. 2012 – výstava 
koláží Aleše Soukupa 
- vernisáž proběhne 
od 17.00 hodin

Autor se v posledních dvou letech 
zabývá tvorbou koláží. Inspiraci 
ke své činnosti našel v galeriích 
obrazů např. v Basileji, Arnhemu 
a Mnichově.
Smyslem činnosti autora je 
dostat sebe i diváka ze šedivé 
přítomnosti do exotického a 
dobrodružného prostředí. Velký 
vliv na jeho tvorbu měli autoři 

knih pro mládež: 
Otakar Batlička a 
R.L.Stevenson.
Kromě tvorby 
koláží se autor 
věnuje poezii, 
h i s t o r i c k é 
četbě, např.z 
období evropské 
reformace, ale 
také i cestování, 
při kterém jej 
mimo jiné velmi 
zaujalo prostředí 
kolem řeky Rýn.

25. 4. 2012 – beseda 
se spisovatelem 
Miloslavem Jenšíkem 
od 17.00 hod. 

- autor dvou v současnos   aktuálně 
vydaných faktografi ckých publikací- 
„Skoncujeme s nimi! Varšava bude 
zničena! „ 
a „Antropoid kontra Hendrich: 
známe celou pravdu?“  

Anthropoid kontra Hendrich.  Známe 
celou pravdu?
Ani po sedmdesá   letech, která nás 
dělí od událos  , jejichž osou byl 
atentát na někdejšího hitlerovského 
místodržícího v naší zemi, esesáckého 
vraha Reinharda Heydricha, ani přes 
dlouhou řadu knih, které se zevrubně 
zabývají touto vrcholnou akcí odboje 
na půdě naší okupované země, nebo 
se jí více či méně dotýkají, nejsou 
bezezbytku zodpovězeny všechny 
otázky a rozpletena všechna klubka 
záhad a nejasnos  . 
Zkušený autor literatury faktu se v 
úvodním slovu vyznává z bezvýhradné 
úcty k lidem, kteří se nikdy nesmířili 
s mnichovským diktátem ani s 
následnou okupací zbytku zmrzačené 
země a z vlastního rozhodnu   se vrhli 

do zprvu zdánlivě 
beznadějného boje za 
znovudoby   ztracené 
svobody. V souvislos   
s atentátem však 
nezas  rá chyby, 
kterých se i   

nejstatečnější dopus  li, slabos   či 
pochybnos  , jimž se neubránili – ale 
všestranně je konfrontuje s dobovými 
okolnostmi a limity. 
Skoncujeme s nimi! Varšava bude 
zničena! Tragický příběh povstání 
1944

Když šéf SS Himmler posílal Hitlerovi 
hlášení o výbuchu Varšavského 
povstání, vložil do něj i dvě krvelačné 

pomstych  vé věty, které se staly 
názvem této knihy. Neuvěřitelných 
třiašedesát dní hrdinského odporu 
zapla  lo životy na dvě stě  síc 
Varšavanů. Nacis  cká zběsilost v 
průběhu bojů i po kapitulaci povstalců 
proměnila polskou metropoli v moře 
trosek. Jeden z nejtragičtějších dějů 
dvacátého stole   je i po šedesá   
sedmi letech stále živou ranou 
polských dějin.

KBELSKÁ KNIHOVNA
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16. 5. 2012 -  beseda s autorem 
Jaroslavem Forštem 
od 17.00 hod.

Kniha – „La Grace pluje!“- příběh české historické 
plachetnice, která byla partou kamarádů postavena v 

Egyptě a vydala 
se brázdit světová 
moře. Součás   
programu bude 
i promítání 
f o t o g r a f i í 
a ukázek z 
dobrodružných 
cest této party 
nadšenců.  
Kniha vyšla v 
nakladatelství IFP 
Publishing před 
koncem roku 
2011.  
Někdy před lety 
existoval kluk 
a ten kluk měl 
sen. To není nic 
divného, spousta kluků má sny. Ale tenhle kluk si ten sen 
pamatoval a když se stal mužem, řekl si, že je načase s  m 
něco udělat. A tak šel a ten sen si splnil.

Nejzajímavější knižní přírůstky: 
Únor-Březen 2012

Pro dospělé:
Emingerová Dana – In fl agran  . 
Slas   a stras   nevěrníků
Vitvarová Zuzana – Osudová 
kaňka. Příběhy dcer poli  ckých 
vězňů Československa
Cawthorne Nigel – Sklízeli 
bouři. Druhá světová válka 
z německého a japonského 
pohledu
Ma  hews Andrew – Buďte 
šťastní i v těžkých dobách
Herriot James – Zvěrolékař v 
chomoutu
Váňová Magda – Štěs   Aloise 
Peina
Zudová-Lešková Zla  ca 
– Zapomenutá elita. 
Českoslovenš   vojenš   
diplomaté v letech 1938-1945
Vondruška Vlas  mil – 
Přemyslovská epopej I. Velký 
král Přemysl I.Otakar
Cimický Jan – Děravé sítě
Hillová Susan – Žena v černém

Pro dě  :
Nesbo Jo - Doktor Proktor 
a prdicí prášek
Šrut Pavel – Lichožrou   se 
vracejí
Šrámková Jana – Putování 
žabáka Vilemína
Abediová Isabel – Potlesk 
pro Lolu!
McCombieová Karen – Alice 
a…..Dóóóst dobrý rande
Hoganová Mary - Medvídek 
Pú. Kniha dobrých způsobů
Verne Jules – Příběhy 
Jeana-Marie Cabidoulina
Scarry Richard – Letem 
světem. Busy, busy world

NNeejjjjjjzzaajjjjjjíímmaavvěějjjjjjššíí kknniižžnníí ppppppřříírrůůssttkkyyyyyy:: 
ÚÚÚ řř
Nejzajímavější knižní přírůstky
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- ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
- REVIZE KOMÍNŮ
- OPRAVY
KONTAKT: 
Mar  n Němec 775 132 921

KOMINICTVÍ NĚMEC
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K ZAPŮJČENÍ

Odbor 
sociálních věcí 
a zdravotnictví 
informuje:

Na odboru OSVZ  
je k zapůjčení 
schodolez. 

INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

1 strana    A4      3.600,- Kč s DPH
1/2 strany A4      1.980,- Kč s DPH
1/4 strany A4       1080,- Kč s DPH
1/8 strany A4         720,- Kč s DPH

Ceny jsou uvedeny s DPH (20 %)
Pokud si inzerent předpla   inzerci na celý rok 
(tj. 6 čísel), poskytne se mu sleva 10 %, při 
předplacení na půl roku je sleva 5 %.

Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, plošně do velikos   1/16  
ze strany A4 za 350,- Kč včetně DPH. V případě neko-
merční inzerce je možné požádat o slevu až 50 %.

garnýže, čalounění dveří, shrnovací dveře,
malování, lakování, kompletní  renovace oken, 
silikonové těsnění, interiérové práce
Petříček 606350270, 286884339

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,

V cihlové novostavbě v klidné lokalitě Praha - Kbely. Nízké 
měs. náklady (1930 Kč). 
Kontakt: 738486480 

PRODÁM BYT 1+KK 35 M2  S PŘEDZAHRÁDKOU 25 M2

Je vhodný pro osobu, která potřebuje schodolez  ke zdolání  vnitřního nebo venkovního schodiště. Je 
vybaven pohodlným křeslem, opěradlem, loketními opěrkami, opěrkou hlavy a systémem bezpečnostních 
pásů. Schodolez je ve variantě do 120 kg, hnaná kola jsou opatřena bantamovou pneuma  kou, což 
umožňuje snadnou  manipulaci.
V případě zájmu kontaktujte telefonicky na čísle 286 01 01 vedoucí Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, pí. Kučerovou.                  

Veškeré drobné udržbářské práce technického směru 
(ne úklid), běžné opravy v domácnos  , montáže nábytku, 
drobné zednické práce
Kontakt: Robert  721909490 ( 14.00 - 22.00 hod)

ŘEMESLNÉ A UDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE
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Předplatní lístek na týdeník Naše rodina
Jméno a příjmení objednávajícího:  ......................................................................................................................
Adresa a PSČ:  .........................................................................................................................................................
Telefon / e-mail:  ....................................................................................................................................................
V případě dárku vyplňte též:
Jméno a příjmení obdarovaného:  ........................................................................................................................
Adresa a PSČ:  .........................................................................................................................................................

Předplatné: čtvrtletní 403 Kč (386 Kč)  pololetní 806 Kč (789 Kč)  roční 1595 Kč  

Datum: ………………………………………………………………. Podpis: ..............................................................
Kupon zašlete na adresu redakce:
Naše rodina, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, tel. 224 932 034, nebo volejte na bezplatnou linku České pošty 800 300 302

Je spousta dobrých důvodů,
Je spousta dobrých důvodů,

proč byste si měli předplatit 
proč byste si měli předplatit 

Naši rodinu!
Naše rodina je tradiční časopis, který vychází od roku 1968. 
Je určen pro čtenáře, kterým nejsou lhostejné křesťanské 
hodnoty, jako je víra, morálka, poctivost… Náš týdeník si 
předplácely již vaše maminky a babičky a mnohé jej odebírají 
dodnes.

V době, kdy se nebývale rozšířily bulvární noviny a časopisy, 
zůstává Naše rodina jedním z mála českých časopisů, který 
se výrazně přiklání na stranu lidské snášenlivosti, nenásilí, 
mravnosti…

U nás nenaleznete malicherné skandály, 
umělé senzace, bulvární klepy…
U nás naopak najdete to, co jinde postrá-
dáte – slušnost, nevtíravost, serióznost, 
podporu všeho kladného v životě!

 Vychází každý týden v úterý, má 32 stran…
Pro předplatitele jako příloha týdeník TV pohoda 
s televizním programem na celý týden ZDARMA…

 Součástí každého čísla
je příloha KLUB RECEPTÁŘE…

 V každém čísle najdete rozhovor, reportáž ze 
zahraničí, rubriky Svět víry, Rodina od A do Z, 
portrét osobnosti, která má výročí, rubriku Zdraví 
– rady lékaře, Tip na výlet, Čtení na pokračování 
Školák Kája Mařík, Záhady české historie…

 Dozvíte se tu recepty na zajímavá jídla z celého 
světa a čeká na vás i velká křížovka o ceny…

Předplaťte si

NAŠI RODINU! 

Ušetříte  3 Kč z ceny

za každý výtisk

NR inz A4.indd   1 29.02.12   11:35
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